Zápis
jednání
dne 29.5.20l7
Rady městaTeplá, konaného
z 13.
Přítomni:

Businský' RornanVeselovský.
Karel Hetmann'MartinKlepal.RSDr..Taroslav
Martin Cáp

Omluveni:
Eva Řebíková
Mgr.Vít Červenka'
Hosté:
Zahájenijednánírady města(dálejen RM) provedl v l5.00 hodin starostaKarel Herrnann.
Mgr. Vít Červerrka.
zápisuje pověřentajenrník
Vyhotovením
Proeram 13' iednáníridv
záleŽitosti
Majetkové
opatřeníč.412017
Rozpočtové
ZS. p'o'
n-rajetku
a neupotřebitelllého
Nabídkapřebytečného
řádnédovolené
Infonrraceo čerpání
počtuŽákův ZS. p'o.
výjinrkyz nejvyššího
ŽádosÍ
o povolení
BJ v DPS
Návrh rrapřidělení
smlouvyč.4i2015AJP
Výpověďz nájenrní
vítěze_
nabídky- odstoupenípťrvodního
o výběrunejvhodnější
Rozhodnutí
Máclrovaulice
_ smlouvao dílo
kornurrikace
úpravy
9' Pivovarskául. stavební
školky
mateřské
l0. Zateplení
lrudební
pozenrkuo bezplatnýpronájema povolel-rí
l|. Žádosto souhlasvlastníka,
produkce
l2. Dětskýden

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schváleniprogramurady:
H | a s o v á n í :P R o : 5

PRoTI:0

ZDP.ŽF,L|0

Ad 1) Majetkovézá|ežitosti
je Jiřina Růžková:
Předkladate|kou
noz. Žádost Jany Hlavatéo vydánívyjádřeníke
a) Ve věci vedenépod Či.:l,soatzon
úpravyobjektuSokolovská2l9. 364 61 Teplá, st.p.č25211'k.ú.
stavbě.,Stavebrrí
rekonstrukce
začtre
Že v záŤí2017pravděpodobně
Teplá.RM souhlasía upozorriuje,
Sokolovskéulice. včetrrěrekonstrukcechodníků.Začátekakce bude upřesněn ve
kraje.
silnic Karlovarského
spoluprácis Krajskousprávoua údrŽbou
Usnesení:RM nemá připominky k star'ebnímúpravám objektu Soko|ovská219
252ll v k'ú'Teplá.
Teplá na st.p.č.
H|asování:PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 2) Rozpočtovéopatření č.4/201,|
Radě města by1o v příloze ekottomkou paní Evou Řebikovou předloŽerio ke schválení
rozpočtové
opatřeníčis|o412017a to dle ustanovení$ 16 zákona č.250/2000Sb.' o
rozpočtových pravidleclr územníchrozpočtů,rra základě kterého docházi k úpr.avě
rozpočtuo 228.503,. Kč na straněpříjmůa o 228'503'- Kč na straněvýdajů'
Usnesení: RM.schva|uje d|e ustanovení $ 16 zákona č. 250/2000 Sb.' o
rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,rozpočtovéopatření č. 4120|7, na
základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 228.503,- Kč na straně příjmů a o
228.503,-Kč na straně výdajů.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

majetkubezúplatně
zřizovate|i
Ad 3) Nabídkapřebytečného
a neupotřebite|ného
RM byla předloŽenanabídkapřebytečnélro
a rreupotřebitelnélro
majetkuod Zák|adní
školy vTeplé, p.o' bezúplatlrězÍizovate|ia to dle vrritřnísměrniceškoly č. 18 _
Hospodařenís přebytečným
a neupotřebitelrrýnr
najetkem, kdy se jedná hygienicky
nevyhovující
zaÍízení
bývalýclrdílena to l'e sloŽení:stůltruhlářskývelký 8 ks, stůl
truhlářskýmalý 7 ks, pracovnístůldílenský5 ks, stůlzámečnickývelký 5 ks, stůl
zámečnický
materiálua
malý 10 ks + malý svěrák'plechovéskříně7 ks a směsstarélro
zařizeni, kterése nalrromadilypři slučovárrí
škol (bojler,odřezanéradiátory,staré
pomťrcky).Dále jsou nabízeny kruhy ze školní tělocvičrry,které budou při
rekonstrukcitělocvičnydenontováry, neboťpřekážípři míčovýchhrách a nejsou
součástí
učebních
osnov'
a neupotřebitelného
Usnesení:RM bere na vědomí nabídku přebytečného
majetku od Základní školy v Teplé' p.o. bezúp|atnězíuovate|i s tím, že město
poskytnutí
Tep|á jako zíizovate|tuto nabídkunevyužijea schvalujebezúplatné
dvora.
zájemcůmpro soukroméúče|y,
eventuelně
odk|izenído sběrného
Hlasováni: PRo:5

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 4) Informace zřizovate|i_ čerpáníŘD ředitelkou ZŠv Tep|é,p.o' Mgr. Janou
Leheňovou
RM byla předloŽenainformace ředitelky Základní školy v Teplé,p.o. Mgr. Jany
,7.7.2017
dovolené
v obdobíod
do l8.8.2017včetně.
Leheňové
o čerpání
řádrré
Na vědomí: RM bere na vědomí informaci ředite|ky Zák|adní školy v Teplé' p.o.
Mgr. Jany Leheňové o čerpánířádné dovolenév období otl7,7.2017do 18.8.2017
včetně.

Ad 5) Žádost o povoleníYýjimky z nejvyššího
počtužákův ZŠ,p.o.
Radě města byla předloženaŽádost paní ředitelky Základní školy v Teplé. p.o. Mgr.
Jany Lelreňové o povolení výjirnky z nejvyššíhopočtu žáků v šestétřídě ZŠ, po
sloučení
dvou tříd,a to o 2 žáky' K tomuto uvedla následující:V šesté
tříděse bude
vyučovat32 Žáktl. Dle školskéhozákona bude třída dělena na Aj, Tv a z provozních
důvodůtakéna inforrr-ratiku.Na podrrětzřizovatele, který je pro zachovát-tídvou tříd
v šesténročníkuochoten financovat nárůstpedagogů,přesněji 1, 5 úvazkupedagoga,
lze reagovat pňze pozitivně. Nemělo by být však opomenuto velrrri důležité
pelsonálnízabezpečení
školy.V červnuze školyodchází5 pedagogůa to: 1 odcliod
do důchodu- aprobace l.st.; 1 mateřská dovolená _ aprobaceČj. vv; t návrat do
středníchCech po čtyřechletechaprobaceM' Z; 2 změnapracoviště Hv. Aj; 1'st.
Nárůst o dalšíliol,5 pedagoga znamená zajistit pro školu celkem 6,5 riovélro'
kvalifikovanéhoa aprobovaného
pedagoga.což není v našílokalitě vůbec snadné.
Uchazečio zaměstnáníjsou místnínebo z TouŽimi. orgariizační
zntěnouse podařilo
získatl pedagogav ráIrrciirrkluze,4 noví trastoupíod novéhoškolníhoroku 2017 _
2018' z tolro dva teprve studují.coŽ s sebou rresedalšíorganizační
změny' Škola
zajistila takédalšíhoasistentapedagogapro nový školnírok. Zde jde o nárůstze 4
asistentůna 5 a předpokládá se. Že se jejich počet bude zvyšovat. Pelsonální
zabezpečeníškoly je a bude i nadále problénremnašílokality. Není dalšízájemce,
který by chtěl učitna zdejšíškole.Navíc nejde pouze o zájem učit.Uchazečby měl
splriovat kvalifikačnípředpoklády a potřeby Školy'coŽ je třeba rnít rra zřeteli.
Z uvedených důvodů poŽádala ředitelka zřizovatele školy o povolení výjimky
z nejvyššího
počtuŽákťrv ZákIadni škole v Teplé,příspěvkovéorganizaci, ve školníIn
_
rcce 2017 20l8. RM preferujez důvodulepšívýuky zachovánídvou tříd 6 ročníku.
ale pokud nebudemoŽnézachovatstávající
stav,souhlasíse slorrčením.
Usnesení:RM schva|uje povo|enívýjimky z nejvyššího
počtu žáků v šestétřídě
ZŠ,po sloučenídvou tříd o 2 žáky.

H|asováni: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sB: 0

Ad 6) Návrh na přiděIeníbytovéjednotkyv DPS
Radě městabyla předloŽerra
ŽádostředitelkyPečovatelské
sluŽbyv Teplé,p.o.Mgr.
Lenky Hubáčkové
o přiděleníbytovéjednotkyě. 41'7 v DPS v Tepléod |.6.2017
paníJiřině Pejmlové.
Usnesení: RM schvaluje přidě|ení bytové jednotky č. 4|7
s pečovatelskou
s|užbouv TeplépaníJiřině Pejm|ové
od 1.6.20|7.
Hlasování: PRo: 5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

v Domově

Ad 7) Výpověď z nájemní smlouly č.4/2015,Ť..IP
RM byla předloŽenažádosto ukončení
nájerrrrrího
váahu dle č.VI nájemnísnlou\T číslo
4/2015AJPodst. 1) uzavřenémezi městemTeplá a společností
Ing. Vladimír Nechutný o
pronájmu místností
v budověbýalého městskéhorrr'adu,kdy společnostžádáo ukončení
váďru dohodouke dni 30.6.20|7.
Usnesení:RM schvaluje ukončenínájemníhovztahu d|e č.VI nájemní smlouly číslo:
4/2015/NPodst. 1) uzavřenémezi městem Teplá a společností
Ing' Vladimír Nechutný
o pronájmu místnostív budově bývaléhoměstskéhoúřadu dohodou ke dni 30.6.20|7.

H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

Ad 8) Rozhodnutí o lyběru nejvhodnějšínabídky _ odstoupení původníhovítěze_
Máchova u|ice
RM byla opětovně (již předloŽena v ránlci jednání 10 RM) předloŽena zpráva o
posouzenía lrodnocenínabídeka rozhodnutío qýběru nejvhodnějšínabídky ve věci
veŤejné
zakázky maléhorozsahu na stavebtrípráce s názvem zakázky Teplá, Máchova
_
ulice Stavebníúpravykomrrnikace..Iekonstatováno,Že jako nejvýhodnějšínabídka
byla nabídkaspolečnosti
Vodohospodářské
stavby,s.r.o.,KřiŽíkova2' 415 01 Teplice,
IC 402 33 308 s výšínabídkové.ceny2'092'030,20Kč bez DPH. Druhá nejvýhodnější
je od společnosti
Kč bez
rrabídka
SilniceClrmelíř,]C:27977951ve výši2.451.558,98
Videst s.r'o.,]Č 2'696.840,-Kč.
DPH. Třetí nejvýhodnější
nabídkupodala společnost
Vodohospodářskéstavby,s.r.o.
Na zakladě tétoskutečnosti
byla oslovenaspo1ečnost
Teplice, která všakodmítlaz personálníclrdůvodůuzavřít smlouvu o dílo na zhotovení
předmětné zakázky, Z Íohoto důvodu byla rrásledně oslovena společnost Silnice
Clrmelíř, IC 2]9 77 951, se sídlem Rychtaříkova217311,P|zei, která se umístila
původněna druhémmístě_ Nálrradníkč. l s výšínabídkovéceny 2.451.558'98Kč
bez DPH a by|a vyzvémapřípisem ze dne 12'4'2017, aby předloŽila zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splrrěrríkvalifikace.
Společností
Silnice Clrmelířbyla předloŽenasmlouvao dílo,která má být uzavřena'
Usnesení: RM bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve věci veřejné zakázky ma|ého
rozsahu na stavební práce s názvem zakázky ,,Teplá, Máchova u|ice _ stavební
úpraly komunikace.. , jakož i odstoupenÍpůvodníhovitěze a schvaluje uzavření
sm|ouvy o dí|o s uchazečem Si|nice ChmelíÍ, IČ: 279 77 951, se sídlem
Rychtařikova 2|7311,,P|zeít za cenu 2.451.558'98Kč bez DPH tak' jak byla
předloženav pří|oze.

Hlasováni: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽELsE:

0

Ad 9) Pivovarská ul. stavebníúpravy komunikace _ sm|ouvao dí|o
RM byla předloŽena zpráva o posouzeIría llodnocetlínabídeka rozlrodnutío výběru
nejvhodnějšínabídky ve věci veřejné zakázky malélro rozsalru na stavebrrípráce
s názvent zakázky Teplá _ oprava ulice Pivovarská. Je konstatovárro. Že jako
nejvýhodnějšínabídkaje nabídka společrrostiVidest, s.r.o. Sokolovská |79l79,
karlovy Vary, ICo 279 95 77|4 s výšínabídkovéceny 1.672,|63,ló Kč bez DPH.
Drrrlránejvýhodnější
nabídkaje od společnosti
Silnice Chrnelíř,lC 2797795|,ve výši
|.707'254,00 Kč bez DPH. Dále byla předloŽenasmlouva o clílo, která má být
uzavřenas vítěznouspolečností.
Více uchazečů
se do soutěŽenepřihlásilo.
Usnesení: RM bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšínabídky ve věci veřejné zakázky ma|ého
rozsahu na stavebnípráce s názvem zakitzky,,Teplá . Oprava u|ice Pivovarská..
a schvaluje uzavření sm|ouvy s vítězným uchazečemVidest, s.r.o., Sokolovská
179179,Kar|ovy Vary, IČ: 279 95 ,77|za c€ n u 1.672.|63,|6Kč bez DPH tak, iak
byla před|oženav pří|oze.

Hlasování: PRo:5

PROTI: 0

ZDRŽELsE: 0

Ad 10)Zatep|ení
mateřskéškolky
Město Teplá obdrŽelo dotaci za účelenlrealizace projektu ..Zateplenírnateřské
školky...Tato clotace byla přidělena v ránlci operačnílroprogramr.rŽivotní prostředí'
prioritníosy 5 - Energetickéúspory.specifickéhocíle 5.1 - ..SníŽitenergetickou
náročnostveřejnýchbudov a zvýšitvyuŽitíobnovitelnýchzdrojůerrergie...
Dotace se
poskytujev celkovémaximální výši 2'2|8,667'60 Kč. Vzhledenr k tor-rru,
že celkové
výdaje projektujsou 13.813.461.00Kč. navrlrujese. aby rada města odstoupilaod
přidělení dotace.Rekonstrukce budovy t-nateřské
školky proběhne samostatnouakcí na
opravu střeclry a odvodnění.
Usnesení:RM schvaluje nepřijetí dotace v celkovémaximá|ní výši 2.218.667,60
Kč za úče|emrealizace projektu ,,Zatep|eni mateřské ško|ky..' která by|a
přiděIena v rámci operačního programu životní prostředi, prioritní osy 5 _
Energetické úspory, specifického cile 5.l - ,,Snížit energetickou náročnost
veřejných ttudov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.. a pověřuje
tajemnÍkaMgr. Víta Červenku spojit se s |ng. P|íšti|ema informovat Státní fond
životnihoprostředío odmítnutídotace.

H|asování: PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

Ad 11)Zádost o souhlas vlastníkapozemku o bezplatný pronájem a povoleníhudební
produkce
RM byla předložena Žádost Jana Valenty. býem Sokolovská 535' Teplá o souhlas
vlastníkapozemku o bezplatný pronájem prostoru vedle kabin TJ Sokol Teplá směrem
k zadnímu hřišti a o povolení hudebníprodukce Agnes Rock na uvedenémpozemku
dne 9.6.2017v době od 19.30hodin do 22.00 hodin. Dále žádá zap:ůtčeni
6 ks stolůa
12 laviček.
Usnesení:RM schvaluje bezplatný pronájem prostoru na hřišti TJ Soko| Tep|á
za šatnami Ye směru k zadnímu hřišti za úče|empořádání hudební produkce
skupiny Agnes Rock dne 9,6'2017 v době od 19.30 do 22.00 hodin a schva|uje
zapůjčení
6 ks pivních setů.
Hlasování: PRO: 5

PROTI:O

ZDRZELSE:O

Ad 12)Dětský den v Teplé

RM zhodnotilana svémjednaníproběhnuvší
Dětskýden na lrřištiTJ Sokol Teplá dne
27.5.2017.
Usnesení:RM lyslovuje poděkování všemsponzorům a organizátorům akce Dětský
den v Teplé.
H|asování: PRo: 5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 13) Příprava Obecnézávaznéryhlášky města Tep|á
RM se zabýá přípravou obecně závaznél'yhlášky města Teplá ýkající se posunutídoby
nočního
klidu při pravidelněse opakujících
akcích.

Usnesení:
RM pověřujetajemnfta městského
úřadupřípravouoZV' do kterébude
zapracovánoposunutí doby začátkunočníhoklidu od 0.00 hodin do 06.00hodin
v doběkonáni pravide|něse opakujících
akcí.
H|asování:PRo:5

PRoTl:0

ZDRŽEL sE: 0

dne 29.5.2017 v 16.10 hodin'
Jednání
radyměstaukončeno
Zarlsa|':

Mgr. Vít Červenka tajemník
Karel Hermann
MartinK|epa|

starosta
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místostarosta

